KLAUZULA INFORMACYJNA IZOPAK
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IZOPAK Bartosz Drążek z siedzibą w Boguchwale
przy ul. Partyzantów 89, NIP 8133314090.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO):
a) Obsługa klientów,
b) przedkładanie aktualnych ofert cenowo- asortymentowych,
c) realizowanie zamówień oraz pozyskiwanie niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących
miejsca dostawy,
d) prowadzenie czynności analitycznych i statystycznych,
e) badanie satysfakcji oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usług i
produktów,
f) rozstrzyganie sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywanie reklamacji,
g) finansowo-księgowych,
h) zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną internetową
www.izopak.pl,
i) dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane z IZOPAK Bartosz Drążek,
świadczące usługi w zakresie usług księgowych, logistycznych, finansowych oraz podmioty
współpracujące z IZOPAK Bartosz Drążek.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy (realizacji
zamówień na dostawy produktów i usług) lub do upływu okresu przedawnienia wzajemnych
roszczeń wynikających z umowy z IZOPAK Bartosz Drążek.
5. Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza UE i EOG
6. Państwa dane osobowe mogę być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo
zautomatyzowany w zakresie realizacji zamówień, wysyłania ofert handlowych, tworzenia baz
danych klientów sklepu internetowego, przechowywania umów cywilno prawnych. Proces ten, o ile
będzie miał miejsce, nie wywołuje dla Państwa jednak żadnych skutków prawnych ani nie wpływa
istotnie na Waszą sytuację.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i
prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub
całkowita niemożność wykonywania umowy przez IZOPAK Bartosz Drążek.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Administratorem Danych Osobowych pisemnie pod adresem IZOPAK ul. Partyzantów 89, 36-040
Boguchwała lub mailowo: biuro@izopak.pl.

